Drog- och säkerhetspolicy för GAF:s Jaktskytteklubb
GAF:s Jaktskytteklubb är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap
och social fostran. För oss är det viktigt att våra medlemmar utvecklas i sin idrott och i kamratskap.
Hur vi som ledare agerar mot våra barn, ungdomar är viktigt i denna utveckling.
Företrädare för GAF:s Jaktskytteklubb förväntas uppträda nyktert o städat såväl på vår egen bana i
Holmetorp som på andra skjutbanor.
Samhället har ett omfattande regelsystem vad gäller nyttjandet av alkohol, narkotika och tobak.
Riksidrottförbundet (RF) har policys beträffande alkohol, narkotika och tobak.
Som ideell idrottsförening och medlem i RF ställer vi upp på dessa regler (lagar och policys) som lagstiftare, förbund och specialförbund tagit fram.
Ett led i detta arbete är att ha en drog- och säkerhetspolicy som stöd för våra medlemmarna.
Alla ledare, ungdomarnas föräldrar och övriga medlemmar har ansvaret för att följa föreningens
policy. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som medlem eller förälder kan vända sig
vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.

SÄKERHET
Hanteringen av skjutvapen och ammunition gör det nödvändigt att utövaren har sitt omdöme i behåll,
vilket är omöjligt för den som är påverkad av droger eller alkohol.
Medlemmar samt de som deltar i någon tillfällig aktivitet på banan informeras om detta. För
tillfälliga aktivteter informeras om detta redan vid bokning. Skjutledare har möjlighet att från
skjutning avvisa den som är påverkad.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TOBAK:
Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak. Som ungdomsledare måste man tänka sig för i sitt
tobaksbruk i samband med träning och tävling.
Om vi skulle upptäcka tobaksbruk hos någon av våra ungdomar gör vi följande: Samtal med berörd
ungdom.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ALKOHOL:
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol vid aktiviteter som föreningen anordnar.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi följande: Samtal med
berörd ungdom samt informerar dennes föräldrar.
Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.
Följande regler gäller för ungdomsledare: Man får inte dricka alkohol under resor, läger och tävlingar
när man har ansvar för sina ungdomar.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra
symtom på problem tar styrelsen upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.
Vi tillåter ingen att vara berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte. Vi tillåter inte heller
att någon som deltar i skytteaktivitet dricker alkohol.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL NARKOTIKA OCH DOPINGPREPARAT:
All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden vid föreningens aktiviteter.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt narkotika eller dopingpreparat gör vi
följande: Enskilt samtal, kontakt med föräldrar och kontakt med sociala myndigheter.
Ingen av våra ledare får bruka narkotika eller dopingpreparat. Om det skulle upptäckas att någon/några
av våra ledare skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symtom på problem tar styrelsen upp
detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.
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